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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.       Desain Penelitian 

Desain penelitian ini berisi prosedur yang akan dilakukan peneliti sebagai 

panduan dalam penelitian. Berikut adalah desain penelitian untuk melakukan analisis 

penentuan distribusi tekanan air. 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian Perhitungan Distribusi Tekanan pada 

Jaringan Pipa Air 
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Gambar 3.1 merupakan desain penelitian pada perhitungan distribusi tekanan 

pada jaringan pipa air. Gambar tersebut menjelaskan ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan dalam penelitian ini. Langkah – langkah penting pada penelitian ini 

akan dijelaskan menjadi 7 bagian utama sebagai berikut : 

1. Studi literatur metode yang digunakan 

Pada bagian ini merupakan proses mempelajari hal-hal yang terkait 

dengan penelitian, seperti konsep distribusi pipa air, metode particle swarm 

optimization, parallel computing, dan R Programming. Setelah mendapatkan 

pemahaman terhadap metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya 

akan dilakukan penggunaakn metode terhadap studi kasus distribusi air 

dengan mengembangkan 3 model yaitu model standalone, fully PPSO, dan 

partly PPSO. 

2. Pengumpulan data Hanoi Network  

Pada bagian ini adalah pengumpulan data untuk perhitungan distribusi 

tekanan pada pipa air menggunakan Algoritma Particle Swarm Optimization 

dengan Parallel Computing. Data yang digunakan adalah hanoi network yang 

seringkali digunakan untuk penelitian terhadap permasalahan distribusi air 

pada jaringan pipa air. Data ini terdiri dari jumlah pipa, node, besar dari 

tekanan setiap node, panjang pipa, besar diameter, dan jumlah total aliran dari 

tiap node. 

3. Pengembangan model PSO dengan Parallel Computing 

Pada bagian ini merupakan proses particle swarm optimization dengan 

parallel computing. Setelah mempelajari studi dari setiap metode, pada bagian 

ini akan membagi metode tersebut dalam 3 model yaitu model standalone, 

fully PPSO, dan partly PPSO.  

Pada model standalone ini adalah model yang menggunakan metode 

PSO dengan melakukan komputasi sebanyak 1 core, dengan kata lain metode 

ini tidak melakukan paralel terhadap proses yang dilakukan.  
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Kemudian pada model fully PPSO adalah model yang menggunakan 

metode PSO dengan melakukan komputasi sebanyak 2 sampai 4 core, dengan 

kata lain metode ini melakukan paralel terhadap proses dengan menggunakan 

2 sampai 4 core. Metode fully PPSO ini juga melakukan proses paralel 

terhadap seluruh fungsi pada perhitungan PSO. 

Model yang terakhir yaitu model partly PPSO adalah model yang 

sama seperti model fully PPSO, akan tetapi model ini berbeda dalam proses 

pengerjaannya. Seperti halnya model kedua, model ini juga menggunakan 2 

sampai 4 core untuk melakukan proses komputasi. Model ini bekerja dengan 

hanya memparalel fungsi terlama pada proses perhitungan. Jadi sebelum 

menjalankan model ini, tentukan terlebih dahulu mana fungsi terlama yang 

ada pada proses perhitungan. 

4. Desain eksperimen model PSO dengan Parallel Computing 

Pada bagian ini merupakan perancangan bentuk ekperimen sehingga 

tujuan dari penelitian ini tercapai. Desain eksperimen yang akan dilakukan ini 

berdasarkan pada 3 model pada penjelasan sebelumnya. Pada 3 model ini 

akan dilakukan 10 kali percobaan dengan parameter yang berbeda. Percobaan 

ini juga akan dilakukan dengan parameter jumlah core yang tersedia yaitu 1-4 

core, dengan demikian total eksperimen yang akan dilakukan adalah 70 kali 

percobaan dengan 10 kali percobaan pada model standalone, 30 kali 

percobaan pada model fully PPSO, dan 30 kali percobaan pada model partly 

PPSO. Perbedaan jumlah percobaan pada model standalone dengan model 

fully dan partly PPSO ini dikarenakan jumlah core yang digunakan masing-

masing model berbeda, standalone menggunakan 1 core, sedangkan model 

fully dan partly PPSO menggunakan 2-4 core. 

5. Eksperimen model PSO dengan Parallel Computing 

Pada bagian ini merupakan proses pengujian pada model yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Kemudian model tersebut diujikan terhadap data 

hanoi network yang telah dikumpulkan untuk perhitungan distribusi tekanan 
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pada jaringan pipa air. Eksperimen ini akan menghasilkan nilai tekanan dari 

masing-masing parameter dari setiap model. Kemudian eksperimen ini juga 

akan menghasilkan waktu pemrosesan yang dilakukan setiap model. Dari 70 

percobaan yang akan dilakukan, akan menghasilkan nilai dan waktu yang 

berbeda-beda. Maka dari itu, setelah mendapatkan hasil dari percobaan 

model-model yang telah dibuat, dirancanglah analisa yang akan dijelaskan 

pada bagian selanjutnya. 

6. Analisa hasil ekperimen model PSO dengan Parallel Computing 

Pada bagian ini merupakan proses analisa dari hasil ekperimen yang 

telah di rancang pada bagian desain eksperimen. Analisa yang akan dilakukan 

adalah melakukan perbandingan terhadap hasil dari setiap model seperti pada 

nilai terbaik dari setiap parameter, waktu terbaik dari setiap parameter, dan 

perbandingan hasil pada penelitian sebelumnya. Kemudian menentukan 

efisiensi parallel yang digunakan dengan persamaan speed up parallel dan 

efisiensi parallel. Penentuan hasil efisiensi ini akan menjawab apakah 

implementasi PPSO ini menghasilkan nilai yang efektif atau tidak. 

7. Penarikan kesimpulan  

Pada bagian ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian. Kesimpulan ini menjelasakan apa saja model yang dihasilkan dari 

metode PSO dengan Parallel Computing, berapa percobaan yang dilakukan 

untuk mengimplementasikan metode metode PSO dengan Parallel 

Computing, analisa dari setiap hasil perbandingan dengan tiap parameter 

ataupun dengan penelitian sebelumnya. 
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3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukanlah alat 

dan bahan untuk mendapatkan hasil yang baik dan terstruktur. 

3.2.1. Alat Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan alat berupa perangkat keras dan perangkat 

lunak sebagai berikut: 

a. Perangkat keras (Hardware) 

1) Processor AMD A6-7310 APU CPU @ 2.0GHz 

2) Memory 4GB RAM 

3) Harddisk 500GB 

4) Monitor dengan resolusi 1366 x 768 pixel 

5) Mouse dan Keyboard 

b. Perangkat lunak (Software) 

1) Sistem Operasi Microsoft Windows 10 

2) Sublime Text 2.0 

3) R package dan RStudio 

3.2.2. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian distribusi tekanan ini adalah data titik-titik (node) distibusi 

pipa air dan reservoir di mana air itu di distribusikan kepada tiap node, sehingga bias 

ditentukan berapa tekanan air yang sampai kepada tiap node dengan mengacu kepada 

keterjaminan air bersih itu sampai. Hasil dari perhitungan menggunakan algoritma 

particle swarm intelligence dengan parallel computing sebagai model komputasi dan 

persamaan hazzen-william. 
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3.3. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian dijabarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang terkait secara 

sistematis. Tahapan ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan pada subbab berikut. 

3.3.1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan metode studi literatur. 

Studi literatur dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti serta 

mendapatkan dasar-dasar teori dalam menerapkan suatu metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Teori-teori yang dikumpulkan bersumber dari buku, website, 

jurnal dan penelitian yang terkait dengan distribusi tekanan, parallel computing, 

particle swarm optimization dan bahasa pemrograman R serta teori-teori lainnya yang 

mendukukung dalam penelitian ini. Disamping itu manfaat dari studi literatur adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui metode-metode yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Menghindari pembuatan ulang penelitian yang sama. 

c. Menghindari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh penelitian sebelumnya. 

d. Dapat melanjutkan penelitian sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu memulai 

dari awal. 

3.3.2. Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam tahap ini metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan 

adalah pendekatan terstruktur yaitu model sekuensial linier atau model waterfall. 

Model sekuensial linier mengusulkan sebuah pendekatan pengembangan perangkat 

lunak yang sistematik dan sekuensial mulai dari sistem level dan terus maju ke 

analisis, desain, implementasi, pengujian dan pemeliharaan (Pressman, 2010). 
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Gambar 3.2. Model sekuensial linier (Pressman, 2010) 

Penjelasan tahapan model sekuensial linear pada Gambar 3.2 oleh (Pressman, 

2010) adalah sebagai berikut: 

a. Analysis (Analisis) 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem (fungsional dan non 

fungsioanl), kebutuhan pengguna, kebutuhan informasi, dan kebutuhan antarmuka 

eksternal. Untuk memodelkan sistem, pada tahap ini digunakan data flow diagram 

(DFD), kamus data (data dictionary), dan spesifikasi proses (process 

specifications). 

b. Design (Desain) 

Proses desain ini bertujuan menterjemahkan syarat/kebutuhan kedalam sebuah 

representasi perangkat lunak demi kualitas yang bagus sebelum pemunculan kode 

pemrograman. Tahap desain meliputi perancangan data, perancangan arsitektur, 

perancangan antarmuka dan perancangan prosedur. 

c. Code (Implementasi) 

Desain yang telah dibuat akan diimplemntasikan kedalam bahasa pemrograman 

dalam bentuk kode pemrograman. Dalam penelitian ini akan digunakan RStudio. 

d. Test (Tes) 

Setelah program dibuat maka dilakukan tahapan pengujian guna untuk 

menemukan kesalahan program serta memastikan kebeneran program. 


